
Criteria voor plaatsing van internationale scholen op de website van SIO 
 
Die scholen komen in aanmerking voor plaatsing welke: 
* één of meerdere internationale curricula aanbieden die worden afgesloten met een 

internationaal erkend diploma of certificaat 1; 
* nationale scholen die het officiële curriculum volgen van het desbetreffende land resp. 

een curriculum hanteren dat door dit land wordt erkend en/of (al dan niet gedeeltelijk) 
wordt bekostigd; 

* Europees onderwijs aanbieden conform de regels van het bestuur der Europese scholen 
en met toestemming van dat bestuur. 

 
Voor alle scholen geldt dat zij:  
* full time onderwijs moeten aanbieden; 
* al dan niet in samenwerking met één of meer andere scholen  een doorgaande leerlijn 

moeten aanbieden waarmee kwalitatief en inhoudelijk goed aansluitend onderwijs 
voor 4- tot 18-jarigen in hun regio is gegarandeerd. 

 
Zich aanmeldende scholen zullen moeten aantonen dat zij aan de gestelde criteria voldoen.  
 
Overeenkomstig een eerder genomen bestuursbesluit kunnen ook Engelstalige MBO-
opleidingen welke zijn verbonden aan Nederlandstalige, rijksgesubsidieerde scholen op hun 
verzoek op de site worden geplaatst. Hier zijn moeilijk criteria voor aan te geven. Het zal er 
naar verwachting op neerkomen, dat deze scholen hun Nederlandstalige  curriculum in het 
Engels aanbieden, zodat het te verwerven getuigschrift/certificaat qua niveau gelijkgesteld 
kan worden met het Nederlandse diploma.   
 
N.B. Tot  dusver werd op de SIO-site ook informatie verstrekt over zgn. zaterdagscholen 
welke gericht zijn op specifieke taalgroepen. Voor zover dezerzijds bekend gaat het bij 
dergelijke scholen uitsluitend om een aanbod op primary level. Aangezien het part time 
onderwijs betreft en  er geen sprake is van een doorgaande leerlijn beantwoorden dergelijke 
scholen niet aan de criteria.   
Het bestuur van SIO heeft dan ook besloten om de hierboven genoemde regels strikter te gaan 
hanteren dan tot dusver het geval was. De site is op dit punt aangepast, mede gezien het feit 
dat vermelding verwarrend kan zijn voor ouders die een reguliere school voor hun kinderen 
zoeken. 
 
 

                                                
1 Thans zijn dit het Primary Years Programme, het Middle Years Programme resp. het Diplom Programme van het 
   International Baccalaureate Office, het IGCSE en het IPC.    
 


